TOELATINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN PEUTERONDERWIJS
VAN DE
STICHTING NEDERLANDSE SCHOOL CURAÇAO
Door middel van ondertekening van dit formulier geeft u te kennen uw kind(eren) te willen plaatsen in
peutergroep Nijntje van de Stichting Nederlandse School Curaçao.
Nijntje verzorgt peuteronderwijs voor 2 t/m 4 jarigen dat aansluit bij het in Nederland bestaande
peuteronderwijs.
Voorwaarden aanmelding
Er is pas sprake van aanmelding indien dit formulier ondertekend in ons bezit is en vergezeld gaat van ( het
op u van toepassing aanmeldingsformulieren) :





Aanmeldingsformulier (voor ieder kind een apart formulier invullen).
Het formulier “Ontwikkelingsbeeld” in te vullen door de ouders/ verzorgers.
Kopie geboorteakte en kopie paspoort van de leerling of bijschrijving van de leerling in het
paspoort van de ouders.
Kopie bewijs van betaling van het inschrijfgeld. ( Geldt niet voor Defensie / RST personeel)

Het inschrijfgeld ad ANG 300.-- per kind kunt u storten op MCB rekening:
26 53 98 02 ten name van de Stichting Nederlandse School Curaçao en zal worden verrekend met de eerste
schoolgeldnota.
Het inschrijfgeld zal niet worden geretourneerd indien u onverhoopt geen gebruik maakt van plaatsing op
de Schroederschool.
De Stichting hanteert de navolgende toelatings- en betalingsvoorwaarden.
Toelating
1.

Leerlingen zijn in beginsel toelaatbaar indien zij voor het reguliere basisonderwijs in aanmerking
komen en geen ernstige leer- en/of gedragsproblemen hebben, zulks ter beoordeling van de
school.

2.

Indien de aanmelding voor 1 maart in behandeling kan worden genomen, garandeert het bestuur
plaatsing mits voldaan aan het gestelde onder punt 1.

3.

Over de toelating beslist uitsluitend de directie van de Stichting.
Van de al dan niet toelating krijgt u schriftelijk bericht.

4.

Het onjuist verstrekken c.q. achterhouden van relevante informatie kan leiden tot het niet toelaten
van de aangemelde leerling c.q. het verwijderen nadat toelating al heeft plaatsgevonden.

Schoolgeld
5.

Een schooljaar begint op 1 augustus en eindigt op 30 juni.

6.

Het schoolgeld wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en aan het einde van het voorafgaande
schooljaar, in de maand juni, bekendgemaakt.
Het schoolgeld voor het schooljaar 2017-2018 bedraagt NAF 143,-- excl. OB per kind per dag per
maand en is beginsel direct na inschrijving invorderbaar.

7.

Bij instroom op enigerlei datum na aanvang van het schooljaar wordt het schoolgeld naar rato in
rekening gebracht per de datum van inschrijving.

8.

Het schoolgeld wordt tweemaal per jaar gefactureerd.
De facturen dienen binnen 30 dagen na afgifte te zijn betaald op MCB rekeningnr 26 53 98 02 ten
name van de Stichting Nederlandse School Curacao.
Indien deze termijn is verstreken wordt u geacht in gebreke te zijn zonder dat daarvoor een
ingebrekestelling nodig is. Vanaf het moment dat u in gebreke bent, is over het openstaande
bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd.

9.

Indien na het verstrijken van 90 dagen na afgifte van de factuur deze nog niet is betaald, wordt een
incassoprocedure opgestart.
De buitengerechtelijke incassokosten ad 15% zullen u alsdan eveneens in rekening worden
gebracht.

10. Ingeval na verstrijken van voormelde termijn van 90 dagen nog geen betaling is ontvangen, zal de
directie eveneens schorsing van uw kind(eren) overwegen, dan wel andere passende maatregelen
nemen.
Afmelding
11. Afmeldingen met ingang van een nieuw schooljaar dienen uiterlijk voor 1 maart van een bepaald
schooljaar aan de directie schriftelijk te worden gemeld.
12. Voor het tussentijds afmelden van leerlingen geldt een opzegtermijn van 3 maanden, afgerond
naar boven op hele maanden.
VOOR ACCOORD getekend door:
……………………………………………………………………………ouder/verzorger[1]
Datum: ………………………………. Plaats: …………………………………………………………
Handtekening:

[1]

doorhalen wat niet van toepassing is

